Zakládací listina Květná Zahrada, z.ú.
Preambule
Květná Zahrada, z.ú. je ustaven změnou právní formy Občanského sdružení Květná
Zahrada, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR 13.7. 2005 pod
registračním číslem VS/1-1/61343/05-R a IČ 27 00 57 79. O změně právní formy
z občanského sdružení na zapsaný ústav rozhodla valná hromada sdružení hlasy
všech členů v souladu s § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., s přihlédnutím k §183 a
souvisejících téhož zákona. Rozhodnutím Valné hromady Občanského sdružení
Květná Zahrada dne 20. prosince 2013 byla schválena tato zakládací listina a určen
zakladatel Květné Zahrady, z.ú.. Výše vkladu dle §405, odst. 1, písm. c) zákona
č. 89/2012 Sb. je dána veškerým nemovitým i movitým majetkem Občanského
sdružení Květná Zahrada, který změnou právní formy přechází na Květnou
Zahradu, z.ú..
I.
Zakladatel
Ferdinand Raditsch, rodné číslo 690505/5795, trvalý pobyt obec Květná č.p. 40,
572 01 pošta Polička (dále jen „zakladatel“), zakládá zapsaný ústav, a to za
podmínek dále uvedených.
Není-li rozhodování zakladatele možné, nabývá jeho práva vůči ústavu v celém
rozsahu osoba, kterou zakladatel v souladu s platným právem určil projevem své
vůle, pokud taková osoba není určena, nabývá tato práva správní rada
s přihlédnutím k omezení dle odst. 2) § 406 zákona č. 89/2012 Sb..
II.
Název a sídlo zapsaného ústavu
Název:

Sídlo:

Květná Zahrada, z.ú.
IČ: 27005879
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice
(dále jen „ústav“)
Květná č.p. 40, 572 01 pošta Polička
III.
Druhy činností, které bude ústav provozovat

Hlavní činnosti:
a) Poskytování služeb, pomoci a podpora dětí a mladých lidí zpravidla do 26 let
opouštějících zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
b) Poskytování služeb, pomoci a podpora dětí a mladých lidí zpravidla do 26 let,
kteří se ocitli v krizi, bez přístřeší nebo řeší jinou závažnou životní situaci.
c) Poskytování služeb, podpory a pomoci při řešení situace a problémů dětí, které
jsou umístěny v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a dětí
vyrůstajících v dysfunkčních rodinách, a to včetně podpory a pomoci těmto
rodinám.
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d) Poskytování služeb, podpory a pomoci při řešení výchovných problémů dětí,
pokud možno v jejich přirozeném prostředí, včetně dětí vyrůstajících v dysfunkčních
rodinách, a to včetně podpory a pomoci těmto rodinám.
e) Podpora zaměstnanosti zejména mladých lidí do 26 let věku a/nebo osob
dlouhodobě neumístěných na trhu práce, a to za účelem získání a/nebo obnovení a
stabilizaci pracovních návyků.
f) Poskytování sociálních, poradenských, vzdělávacích a dalších služeb cílovým
skupinám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
f) Přednáškovou, vzdělávací a osvětovou činnost ve výše uvedených a souvisejících
oblastech.
g) Další aktivity související s výše uvedenými činnostmi. Zřizování dalších subjektů
působících v uvedených oblastech (např. středisko výchovné péče).
Vedlejší činnosti:
h) Hospodářská činnost a aktivity tzv. „sociálního podnikání“ v různých oborech
s využitím pracovní síly cílových skupin, kterým bude poskytována podpora nebo
služby. Základními oblastmi podnikatelské a hospodářské činnosti budou
zemědělská činnost (rostlinná i živočišná výroba) a výroba produktů (sýrárna,
produkce a prodej faremních produktů), nakládání s odpady, pohostinské a
ubytovací služby, vzdělávací služby, poskytování akreditovaných programů a
školení, nákup a prodej, provozování internetových portálů a specializovaných
webových stránek, služby pro obce a města (údržba veřejných prostranství, apod.),
drobná řemeslná činnost, poskytování služeb, atd.. Rozsah a druhy činností se
můžou měnit s ohledem na možnosti a schopnosti ústavu, prostředí na trhu a
nabídku a poptávku. Vždy je nutné respektovat pravidlo, že provozuje-li ústav
obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, nesmí být provoz na újmu jakosti,
rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk
může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů
na vlastní správu.
IV.
Podmínky poskytování jednotlivých činností
a) Primárním cílem provozování jednotlivých uvedených činností je řešení situace
obyvatel okresu Svitavy, respektive Pardubického kraje. Tomuto cíli je provozování
přizpůsobeno.
b) Činnosti jsou poskytovány v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
Tam, kde to platná legislativa předpokládá, jsou poskytovány na základě řádné
registrace, pověření či jiného obdobného rozhodnutí. Činnosti mohou být
provozovány a poskytovány pouze v souladu s vydanými rozhodnutími a
příslušnými právními přepisy a podle nich, pokud to platná legislativa vyžaduje.
Podmínky, za kterých jsou činnosti provozovány, musejí být předem stanoveny
v souladu s platnou legislativou a současně takové, aby výsledky činností byly
rovnocenně dostupné každému (např. před zahájením poskytování sociální služby
musejí být stanoveny a zveřejněny podmínky jejího poskytování tak, aby každá
osoba z cílové skupiny, které má být služba poskytována, měla k této službě
rovnocenný přístup).
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c) Při poskytování služeb spolupracuje ústav zejména s okolními městy – Svitavy,
Litomyšl, Moravská Třebová a Polička a s obcí Květná.
d) Poskytování jednotlivých služeb, jeho rozsah a intenzita závisí na množství
finančních prostředků, které ústav na jednotlivé poskytované služby obdrží, nebo
které získá vlastní hospodářskou činností.
V.
Doba trvání ústavu
Ústav je založen na dobu neurčitou.
VI.
Ředitel
a) Ředitel je statutárním orgánem ústavu, jenž řídí činnosti ústavu a jedná jeho
jménem navenek. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel je jmenován na
dobu 5 let, s možností opakovaného jmenování. Může pro potřebu svého zastoupení
v provozních záležitostech jmenovat svého zástupce.
V případě, že ředitel není schopen kvůli zdravotnímu stavu nebo z jiného závažného
důvodu dlouhodobě (více než 6 kalendářních měsíců po sobě) vykonávat svou
funkci, převezme jeho práva a povinnosti v provozní oblasti jeho zástupce, pokud jej
ředitel předtím jmenoval, funkci statutárního orgánu bude v takovém případě
dočasně vykonávat předseda správní rady. Nejmenoval-li ředitel svého zástupce,
jmenuje jej pro případ neschopnosti ředitele vykonávat funkci – viz výše - správní
rada.
Ředitel dále předkládá předsedovi správní rady pro jednání správní rady návrh
rozpočtu ústavu, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu ústavu.
Zodpovídá za řádnou a včasnou přípravu těchto podkladů, a to v termínech
určených předsedou správní rady s tím, že na přípravu uvedených podkladů musí
mít alespoň 60 dní ode dne, kdy k jejich přípravě byl vyzván, do dne, kdy mají být
předloženy předsedovi správní rady.
b) Ředitel není členem správní rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní
rady s hlasem poradním. Ředitel je zaměstnancem ústavu v pracovním poměru.
c) Za výkon funkce náleží řediteli odměna ve formě měsíčního platu určeného podle
platných platových tarifů odpovídajících ke dni vzniku ústavu příslušnému
platovému stupni 14 platové třídy odpovídající stupnice platových tarifů. Současně
náleží řediteli ústavu příplatek za vedení ve výši 30% ze základního platu. Dále
může být řediteli rozhodnutím správní rady určena jednou za kalendářní pololetí
odměna, a to v závislosti na hospodaření ústavu v daném období. Správní rada také
může rozhodnout o mimořádných odměnách ředitele, a to v odůvodněných
případech.
VII.
Správní rada
a) Správní rada má 6 členů.
b) Členy správní rady jmenuje zakladatel.
c) Návrh na členství ve správní radě má právo podat zakladateli obec Květná, města
Svitavy, Polička, Moravská Třebová a Litomyšl. Každá z uvedených samospráv má
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právo podat návrh na obsazení 1 místa ve správní radě, přičemž na jeho obsazení
může v návrhu nominovat více osob. Pokud takový návrh uvedená obec a města
podá/podají, zakladatel tomuto návrhu vyhoví a jmenuje členem správní rady
uvedenou obcí a městy navrženou osobu. V případě, že obec nebo město nominuje
na 1 místo ve správní radě více osob, je na zakladateli, kterou z nich na uvedené
místo jmenuje. Pokud město nebo obec výše uvedený návrh nepodají, jmenuje
zakladatel chybějící počet členů správní rady dle vlastního uvážení.
Prvními členy správní rady zakladatel jmenuje:
1. PhDr. Ericha Stündla, nar. 5.4. 1966, bytem Purkyňova 2117/23, 568 02 Svitavy
2. Mgr. Pavla Voříška, nar. 14.9. 1975, bytem Mařákova 1184, 570 01 Litomyšl
3. Bc. Martinu Černíkovou, nar. 25.6. 1969, bytem Pomezí 402, 569 71
4. JUDr. Miloše Izáka, nar. 16.4. 1952, bytem Jiráskova 1292/118
5. Ing. Petra Škvařila, nar. 10.10. 1964, bytem Květná 85, 572 01
6. pana Ferdinanda Raditsche, nar. 31.8. 1945, bytem Štědrákova Lhota 15, 789 63
Členství ve správní radě vzniká uvedeným členům dnem 1.2. 2014.
d) Funkční období členů správní rady je pětileté. Funkce členů správní rady jsou
čestné.
e) Opětovné členství ve správní radě je možné, pokud zakladatel nejpozději 30 dnů
před vypršením funkčního období člena Správní rady potvrdí tohoto člena písemně
ve funkci souhlasným vyjádřením s opětovným členstvím. V opačném případě
členství zaniká uplynutím funkčního období. Tím není dotčeno ustanovení písm. c)
tohoto článku.
f) Členství ve správní radě zaniká:
- uplynutím funkčního období,
- úmrtím,
- odstoupením,
- odvoláním.
g) Zakladatel odvolá člena správní rady, porušil-li závažným způsobem nebo
opakovaně tuto zakládací listinu ústavu nebo z následujících důvodů:
- nezúčastnil se bez řádné omluvy dvou a více jednání správní rady,
- nevykonává řádně funkci člena správní rady v souladu s uvedeným zákonem
a touto zakládací listinou,
- poškodil prokazatelně dobré jméno ústavu svým vyjadřováním ve vztahu ke
třetím osobám, včetně médií,
- pokud toto odvolání navrhne obec a/nebo město uvedené v bodu c) čl. VIII
této zakládací listiny, toto právo náleží uvedené obci/městům jen ve vztahu
k osobám, které samy předtím navrhly na členství ve správní radě,
h) Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději do 60 dnů jmenováni,
v souladu s výše uvedenými ustanoveními čl. VII této listiny noví členové.
i) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání
správní rady. Správní rada zasedá dvakrát ročně. Správní rada může plnohodnotně
rozhodnout v rámci svých kompetencí i ve formě hlasování per rollam
(elektronickou nebo písemnou cestou) mimo své pravidelné jednání.
j) Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy správní rady.
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k) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů, a k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
l) Správní rada volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje
o právních jednáních ústavu vůči řediteli. Za ústav projevuje při těchto právních
jednáních vůli předseda správní rady. Ředitele volí správní rada na dobu 5 let, a to i
opakovaně. Odvolat může správní rada ředitele pouze v těchto případech:
- ředitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin
- ředitel zvlášť závažným způsobem prokazatelně porušil své povinnosti jako
statutárního orgánu ústavu tak, jak je má uvedeny v této zakládací listině, v zákoně
č. 89/2012 Sb. a v náplni práce.
m) Správní rada schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční
zprávu ústavu.
n) správní rada uděluje předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým ústav:
-

nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,
vlastní nemovitou věc zatěžuje,
nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové nebo
zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem.

o) Rozhodne-li ředitel ústavu o právním jednání, kterým ústav nabývá nebo pozbývá
vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota zakázky malého
rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky, musí o tomto kroku informovat
předsedu správní rady, který je oprávněn odmítnout toto právní jednání jménem
správní rady. Pokud tak učiní, ředitel pozastaví další kroky směřující k výše
uvedenému a předseda správní rady si neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne, kdy byl informován ředitelem) vyžádá stanovisko k zamýšlenému právnímu
jednání od všech členů správní rady. Pokud většina členů správní rady jednání
ředitele schválí, úkony ředitel provede, v opačném případě právní jednání ředitel
zastaví tak, aby neproběhlo.
VIII.
Vnitřní organizace ústavu
Správní rada navrhne zakladateli do 90 dnů od zápisu ústavu do veřejného
rejstříku znění statutu ústavu a upraví v něm vnitřní organizaci ústavu a
podrobnosti o jeho činnosti. Zakladatel návrh statutu zváží, případně jej doplní tak,
aby odpovídal této zakládací listině, a předá jej předsedovi správní rady
k uveřejnění uložením do sbírky listin. Statut ústavu může měnit zakladatel, a to
jak dle vlastního uvážení, tak na návrh správní rady, vždy tak, aby byl v souladu se
zakládací listinou ústavu.
IX.
Závěrečná ustanovení
V otázkách, které tato zakládací listina neupravuje, se fungování ústavu řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění a příslušnými dalšími právními předpisy.
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